
 1 

 

 

 

 

 

 حصفلل عبارلا دحألا

 حلاصلا يعارلا دحأ

 ٢٠٢٠ ر4أ ٣
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 يف دحألا ةالـــــص ماقم موقت ةالـــــصلا هذه §
 هـتعباـتم ناـكمإلA نكي مل نإ ،ةــــــــــــسينكلا
 لاـــــــــــــصتالا لـــئاـــــــــــــسو وأ نويزفلتلا ربع
 .رشابم لكشب يعامتجالا
 نولاـــــــصلا يف ،تيبلا يف مئالم ناكم أَّيهُي §

 بيلـــــصلا عـــــضوُي ،ماعطلا ةدئام لوح وأ
 اـــهماـــمأ ،ةـــماـــيقلا ةـــنوقيأو ،عيمجلا ماـــمأ
 نم ١٠ لــــــــــــصفلا ىلع اًــحوتفم لــيجنإلا
 ىلإو )١ ةـيآلا دـنع( اـنحوي سيدـقلا لـيجنإ

 .رثكأ وأ ةءاضُم ةعمش هبناج
 دارفأ يقAو ،ةالصلا دوقي ّمألا وأ بألا §

 نكمي .ةءارقلA مهرودب نوموقي ةرسألا
 .صاخشأ ةعبرأ نيب ليجنإلا ّصن ةوالت
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 :ةالصلا ةيادب

 نـبالاو بآلا مـــــــــــسC :)ّمألا وأ( بألا
  .دحاولا هلإلا سدقلا حورلاو

 .نيمآ :عيمجلا
 ،ّبَّرلا ِةمحر نِم ْتَألتما ُضرَألا :عيمجلا

 ،تاوامَّسلا ِتَعِنُص ِّبَّرلا نِم ٍةملكبو
 اهيأ ماركالاو دمحلاو دkا كل .4ولِّله
 .روهدلا رهد ىلا سودقلا ثولاثلا

 :ةبوتلا لعف

 نع ىلوألا ةءارقلا wربخت :)ّمألا وأ( بألا
 موي يف لجر فالآ ةثالث ةيدومعم ةصق
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 ،ريبكلا ددعلا اذه نيب نم .ةرصنعلا
 عابّتا انيلع هّن� اضيأ نحن كردن نأ اننكمي
 هفارخ نم احبصأو wدّمعت دقل ،عوسي
 رعشن ام اريثك .فارخلا يعار وهو
Cامدق ريسلا ىلع انتردقم مدعو طابحإل 
 انبولق ّريغت يك هتمحر بلطنل .هنودب ىتح
 ءاغصإلا ىلع نيرداق انلعجتو اهلّوحتو
 يداني يذلا وه هعابّتاو يعارلا توصل

 .همسC انيف دحاو لك
ريصق تمص  
 بر 4 كامحر :)ّمألا وأ( بألا
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 كيلإ انئطخ دق wّإف :عيمجلا
 كتمحر بر 4 انل رهظأ :)ّمألا وأ( بألا
 كصالخ انل بهو :عيمجلا
 رفغو ريدقلا هللا انمحر :)ّمألا وأ( بألا

 .نيمآ .ةيدبألا ةايحلا انغّلبو انتالز انل
 :هللا ةملك ىلإ ءاغصإلا
 مويلا تاءارق يف دجن :)ّمألا وأ( بألا

 عوسي لوقي .فارخلاو يعارلا :نيتروص
 َنوكَتِل ُتيَتَأ دَقف ،wَأ اَّمَأ " هسفن نع
 wدمتعا دقل ."مِهيف َضيفَتو ،ساَّنلِل ُةايَحلا
 عار انلو ادحاو اعيطق نوكنل دحاو حورب
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 بحاص انل لوقي ببسلا اذهل ،دحاو
 اننئمطي هنا ."َّيعار برلا" :ريمازملا
 اهيف ملسن يتلا هتريظح يف انلبقتسيو
 انقلقو انفواخمو انبراجتو انتCوعصو انتايح
 يفو هعمف ،م4ألا هذه يف هشيعن يذلا

 .wددهي ائيش ىشخن نل هتريظح
 )٤١-٣٦ ،أ١٤ :٢ لسرلا لامعأ(  ةءارقلا
  لُسُّرلا ِلامعَأ نم ٌةءارق

 َدَحَألاو ُسُرطُب َفَقو ،نيسمَخلا ِموي يف

  :لاق َساَّنلل َنلعَأو هَتوَص َعفَرف ،رَشَع
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 َّنَأ ،عَمجَأ َليئارـــــــــسِإ ُلآ اًنيقَي ْمَلْعَـيْلَـف"

ــــــــــص يذَّلا اذه َعوــــــــــسَي  دق ،مُتنَأ هومُتبَلَ

 ."اًحيسَمو C²َر ُهللا هَلَعَج

ــــــمـَلـف ـمس اَّ  تَرـَّطـَفَــت ،مالَـكـلا َكــــــلذ اوـعَِ

ــــــسُّرلا ِرِئاــــــسِلو َسُرطُبِل اولاقف ،مُ´ولُق  :لُ

ــــمعَن اذاــــم"  مَُهل َلاــــق "؟ةَوخِإلا اــــهُّيَأ ،لَ

 ِمــــــسCِ مُكنِم ٌّلُك ْدِمَتعَيْلَو ،اوبوت" :سُرطُب

 اولانَتف ،مك4اطَخ ِنارْفُغِل ،حيــسَملا َعوــسي

ـــبِهوَم ـــقلا ِحوُّرلا َةَ  مكَل َدـــعَولا َّنِإـــف .سُدُ

ـمجو ،مُـكِدالوَألو مـُتـنَأ ــــــعCَألا ِعـيَ  ىـلـع ،دِ

  ."انُهلِإ ُّبَّرلا ُمُهنِم وعْدَي ام ِرْدَق
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 اذه ِريَغ نِم ٍريثكِب ُدِهــــــــشَتــــــــسَي َناكو

ـــشانُيو ،مالَكلا  نِم اوـــصَّلََخت" :لوقَيف مهُدِ

  ."دِسافلا ِليجلا اذه

ـــــــضناف ،اودَمَتعا هَمالَك اولِبَق َنيذَّلاف  يف َّمَ
ـــــثالَث ُوَحن ِموَيلا َكـــــلذ        .سْفَـن ِفالآ ِةَ
 برلا مالك -

 )6 ،5 ،4-ب3 ،أ3-1(         22 رومزملا

 .ينُزِوعُي َءيَش الف َّيِعار ُّبَّرلا :ةدرلا

 ،ينُزِوعُي َءيَش الف َّيِعار ُّبَّرلا )١

 .ينُضِبرُي ٍةَبيصَخ ٍجورُم يف

 ..يسفَن ُشِعنُيَـف ،ينُدِروُي ِةَحاَّرلا ِهايمل
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 هِمسِال ًاماركِإ ،ينيدهَي ِداشَّرلا َلُبُس )٢

 ءانَفلا ِلالِظ يِداو يف ُتْرِس ولو

 ،يعَم َكَّنَِأل ًاءوس ُفاخَأ ال

 .ينِن4ِّزَعُـي َكُزاكُعو َكاصَع

   .يموصُخ َهاُجت ،يمامَأ ًةَدِئام ُّدِعُت )٣

٤( Cيسأر ُبِّيَطُت ِنهُّدل، 

 ،يسأَك يه ٌةَّيِوَرو

  ،ماعنِإلاو ُريَخلا ينُعَـبتَي يرمُع َلوُط

 .م4ََّألا َلاوَط ىلوَملا َتيَب ُنُكسَأو
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 سّدقملا ليجنإلا
X انحوي سيدقلا ةراشب نم ٌلصف 

     )10 -1 :10(     ريشبلا يليجنإلا

  :عوسي لاق :نامزلا كلذ يف

 ُلُخدَي ال نَم :مكَل ُلوقَأ َّقَحلا َّقَحلا"

 ُقَّلَسَتَـي لب ،بابلا َنِم ِفارِخلا َةَريظَح

 .قِراس ٌّصِل وُهف ،رخآ ٍناكَم نِم اهيَلِإ

 يعار وُهف ،بابلا َنِم ُلُخدي نَمو

 ىلإ ُفارِخلاو ،باَّوَـبلا ُحَتفَي هَل .فارِخلا

 اهنِم ٍدحاو َّلُك هَفارِخ وعدَي ،يغصُت هِتوص

Cًِاعيَمج هَفارِخ َجَرخَأ اذِإف .اهُجِرُخيو هِمس، 
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 ُفِرعَت اÆََّأل هُعَـبتَت يهو ،اهَماَّدُق َراس

 ُبُرÇَ لب ،هَعَـبتَت نَلَـف ُبيرَغلا اَّمَأ .هَتوَص

 ."ءCَرُغلا َتوَص ُفِرعَت ال اÆََّأل ،ُهنِم

 اومَهفَي مَلف ،لَثَملا اذه مَهل ُعوسي َبَرض

  :عوسي َلاقف .هِب مُهَمَّلَك ام ىنعَم

 ُبw Cَأ :مكَل ُلوقَأ َّقَحلا َّقَحلا"

 ٌصوصُل يلْبَـق اوؤاج َنيذَّلا ُعيَمج .فارِخلا

  .مهيَلِإ ِغْصُت مل َفارِخلا َّنِكلو ،نوقِراس

 ،صُلَخي ِّينِم َلَخَد نَمف .بابلا wَأ

 ُقِراَّسلا يتÏ ال .ًىعْرَم ُدَِجيو ُجُرَخيو ُلُخدَي

 دَقف ،wَأ اَّمَأ .كِلهُيو َحَبذَيو َقِرسَيِل َّالِإ



 12 

 َضيفَتو ،ساَّنلِل ُةايَحلا َنوكَتِل ُتيَتَأ

 برلا مالك -           ."مِهيف

Ñليجنإلا يف لُّم: 

 يذلا يعارلا ةروص فرعي انُّلك
 لكب ُّمتهي :هعيطق لجأ نم هسفن لذبي
 ةريظحلا ىلا اهلخدُي ،فارخلا نم ةدحاو
  .ةبصخلا يعارملا ىلا اهدوقي ،اهيمحي يك

 ةسينكلا اهمدقت يتلا ةروصلا هذه
 ماع لكشب حلاصلا يعارلا نع مويلا انل

 بحاص انعمس ،سدقملا باتكلا يف
 ثدحتو ،"يعار برلا" لوقي ريمازملا
  وأ يعارلا هتفصب برلا نع ءايبنألا مظعم
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 14 

 عيطقب مامتهالاو ميلعتلل هنع بوني نم
 سرطب ىرن ديدجلا دهعلا يفو .برلا
 ةراعتسالا هذه نع ثدحتي لوسرلا
 عيطقلاو يعارلC ةصاخ تاميلعت يطعيو
 نم لوا يهو ةسينكلا يه يتلا ةريظحلاو
 نينمؤملا نم اريبك اددع تلبقتسا
 .ةرصنعلا موي يف )فارخلا(

 نم اءزج ىلوألا ةءارقلا انل مّدقت
 انيطعت ثيح ،ةرصنعلا موي سرطب باطخ
 باطخلا اذه نم ةعطقتم ّءازجأ ةسينكلا
 ةفاضإ ،ّيحصفلا نمزلا ةليط هلئاسر نمو
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 يتلا ىلوألا ةيحيسملا ةعامجلا فصو ىلا
 .سدقلا حورلا اهدوقي

 ةيوازلا رجح وه حيسملا ناك اذإ
 حلاصلا يعارلا وهو ،نوؤانبلا هَلَذر يذلا
 الإ ركفت الو لمأتت ال ةسينكلاف ،ديحولا
 .حيرصلاو حضاولا حيسملا رودب
 صخش يف دجي نمز لك يف يحيسملاف
 .يداع عار نم رثكأ حيسملا عوسي

o يحورلا ءاذغلا هل مدقي حيسملاف 
 هايمو ةبصخ عارم :يرورضلا
 .ةبذع
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o ىلا يندوقي :ةايحلا قيرط ىلا هدوقي 
 .هعم ريسيو ،ربلا لبس

o يف ترس ولو" :رطخلا نم هيمحي 
 ."توملا لالظ يداو

o ةلاسرلا نم دعبأ ىلا بهذي هنكلو 
 لالخ نم كلذو ،يعارلل ةيديلقتلا
Çئلم هحنمي نأ يأ ،هل ةميلو ةئي 
 ةايحلا يف هعم هنكسيو ،ةايحلا
 .هللا تيب يف ةيدبألا

 ةروص مويلا رومزم يف دجنو امك
 ايتسراخفالا ةدئام :ةسدقملا رارسألل
 هذهف ...صالخلا سأكو ةحسملا ةحئارو
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 لوط ةداعسلاو ةمعنلا رفوت رارسالا
 ةيزعتو ةريبك ةيحور ةحار هيف دجن .انتايح
 ةيوقتو ةيحورلا انتاجايتحال ةيبلتو ةيناميا
 .هتمحرو هللا ةبحمب ةلماكلا انتقثل

 رثكأ حبصيو ،المح يعارلا اذه ريصي
 يتلا فارخلا نم امجح رغصأو ةشاشه
 ال منغك لوجتن انك نيذلا نحن .اهدوقي
 يحصفلا رسلا لالخ wدجو ،اهل يعار
 ىلا wدوقيو wاعريو انسرحي يذلا يعارلا
 .ةايحلا عيباني

 ،حلاصلا يعارلا ةروص ىلا ةفاضإ
 هيلإ يغصتو هتوص فارخلا فرعت يذلا
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 بابلا ةروصو صللا ةروص ىرن ،هعبتتو
 ضقانت دجن انهو ،ةايحلا ىلا دوقي يذلا
 فارخلا اونفي نأ نوديري نيذلا عم اضيأ
 .اهلك تومت نأو

 ديري نيأ ىلا :ةبعصو ةديدع تالؤاست
 هفارخ ن� لاق امدنع wدوقي نأ عوسي
 هسفن نراقيو هتروص ريغي اذاملو ؟هعبتت
Cمث نمو يعارل C؟بابل 

 وه سدقملا باتكلل يقيقحلا مهفلا
 بآلا ةفرعمو هسفن حيسملا عوسي لوبق
 سكع ىلعو .ةايحلا لوبقو ةيقيقح ةفرعم
 باتكلل ضفر وه عوسي ضفر ،كلذ
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 ىمعلا ةمالع يه هذهو ،همهفو سدقملا
 بناج ىلا ببسلا اذهل ...يحورلا توملاو
 ةروصلا أشنت ،حلاصلا يعارلا ةروص
 تاطلسلا طقف سيل :قراسلل ةفلتخملا
 ضفرتس بعشلا نع ةلوؤسملا ةينيدلا
 لك عنم ىلا اضيأ وعدتس امناو عوسي
 نم لصفتسو هعابتاو هلوبقب بعشلا
 .هفلخ ريسي نم لك عمkا

 يعارلا وه عوسي ،ىرخأ ةيحw نم
 بآلا وحن هقيرط يف رمتسي يذلا حلاصلا

 سسؤيس ثيح كانه wاكم انل َّدِعُي يك
 .ةايحلا اولw يذلا لسرلا ةعامج ةريظح
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 مث نمو يعارلC هسفن فرعي اذامل
Cيكل طقف لسرلا وعدي ال وهف ،بابل 
 قيرطلا هسفن وه امناو بآلا ىلا مهدوقي

 ."ةايحلاو قحلاو قيرطلا wأ" بآلا وحن

 :يلوسرلا ناميإلا نوناق
 انيعار توصل باوجو ةمالعك :بألا
 انناميا نلعنل ديج هفرعن يذلا حلاصلا
  :لقنو
 ِقِلاَخ ،ِريِدَقلا ِبآلا ،Cِàِ ُنِمْؤــــُن :عيمجلا
 .ضْرَألاَو ِءاَمَّسلا
 ،اَنـِّبَر ،ِديِحَولا ِهِنـْبٱ ،ِحيِسَملا َعوُسَيِبَو
 ْنِم َدِـلُوَو ،سُدُــقلا ِحوُّرلCِ ِهِـب َلِــبُح يذـَّلا
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 ،ءاَرْذَعلا ََميْرَم
 ،سُطَاليِب سوُيـْطْنـُب ِدْهَع ىَلَع ََّملَأـَت
 ،ِميِحَجلا َىلإ َلَزـَنَو َنِفُدَو َتاَمَو َبِلُصَو
 ،تاَوْمَألا ِْنيـَب ْنِم َماَق ِثِلاَّثلا ِمْوـَيلا ِيفَو
 ْنَع ُسِلْجـــــــــَي َوُهَو ِتاَوامَّسلا َىلإ َدِعَصَو
 ،ريِدَقلا ِبآلا ِنيِمـَي
ـــــس ُثيَح ْنِم  َءاَيْحَألا َنيِدَيــــــــــــــــِل يــــــــــــــــِتْأَيَ
 .تاَوْمألاَو
 ،سُدُقلا ِحوُّرلCِ ُنِمؤـُن
 ،ةَعِماَجلا ،ِةَسَّدَقُملا ِةَسيـِنَكلCَِو
 ،َنيِسيِّدِقلا ِةَكِرَشَو
 ،4َاَطَخلا ِةَرِفْغَمَو
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 ،ِدَسَجلا ِةَماَيِقَو
 .ْنيِمآ .ةَّيِدَبألا ِةاَيـَحلاَو
 نينمؤملا تابلط
 رهسيو انتاجايتحC متهي َّبرلا َّنإ :بألا
 انتاولص هيلا عفرنلف ،انب ينتعيو انيلع
 يغصيو wدجيو انع ثحبي هن� نيقثاو
 :لقنلو ،انيلا
 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 عُّلوتلا ىلع ةسينكلا دعاس :ئراقلا
 دهشتو هعبتتو هزيمت يك ،كتوصب قُّلعتلاو
 .ملاعلا اذه طسو هل
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 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 نوكلتمي نيذلا كئلوأ ْدُقو مِهلَأ :ئراقلا
 ةظقيو ةميكح تارايخ ريوطت ىلع ةردقلا
 .ةجاح لكل
 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 كئلوأل نانئمطالاو ةحارلا حنما :ئراقلا
 نودَعبتسمو نولَمهُم م�Æ نورعشي نيذلا
 .نوشَّمهمو
 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 كئلوأل ءاجرلاو لمألا حنما :ئراقلا
 نيرداق ريغ مهو مهفئاظو اودقف نيذلا
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 .ةئراطلا ةلاحلا هذه يف ءاقبلا ىلع
 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 ىلع تCاشلاو بابشلا دعاس :ئراقلا
 يتلا ةوعدلا رايتخاو كتوصل ءاغصالا
 .مهنم دحاو لكل اهمدقت
 حلاصلا يعارلا اهيأ انيلإ غصأ :عيمجلا
 يفو ،يقيقحلاو حلاصلا انيعار تنأ ،بر 4
 نيبرقم ءاقدصأ نوكن نأ ملعتن كتريظح
 :لوقنو رسجن كلذل ،كل نيميمحو
 ....Cwأ
 



 25 

 :ماتخلا ةالص
ــــــــس ــــــــسلا ِحارفَألا ِّرَقَم ىلِإ انِب ْرِ  ،ةَّيوامَّ
 اذــه َغُلبَيف Xريدَــقلا ُّيلزَألا ُهــلِإلا اــهُّيَأ
 يتلا ¯ ةريظَحلا َكلِت ُريغــــصلا ُعيطقلا

 عوـــــسي انُّبر ،رِفاَّظلا ِهيعار اهيلِإ هَقبـــــس
 كلاملا يحلا هلإلا  ¯كنبا حيـــــــــسملا
 رهد ىلإ X سدــقلا حورلا عمو كــعم
 .روهدلا

 .نيمآ :عيمجلا
 ةكربلا حنمي ثيح بيلـــصلا ةكربب يهنن

 :ّمألا وأ ةلئاعلا بأ

 ّلـك ىلع رداـقلا هللا مككراـبيلو :بألا
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 .سدقلا حورلاو نبالاو بآلا :ءيش

 .نيمآ :عيمجلا

 :ءارذعلا ميرم انّمأ لإ ةالص
 ةدـلاو 4 ئجتلن ،كـتياـمح رتـــــــــــس تـحت

 انتابلط نع يلفغت الف ،ةـــــــــسيدقلا هللا

 نم اــنيِّجن نكل ،ِكــيلإ اــنتاــجاــيتحا يف

 اـــــهتّيأ ،ماودـــــلا ىلع رطاـــــخملا عيمج

 .ةكرابملا ةديkا ءارذعلا


